
• Do you know the 
responsible department in 
the college of assuring that 
you get your right academic 
and non-academic needs in 
the right way, from the first 
time? 

 

ما اسم القسم المختص فً الكلٌة •

بضمان حصولكم على جمٌع 

احتٌاجاتكم االكادٌمٌة والخدمٌة 

الصحٌحة وبالشكل الصحٌح وفً 

 الوقت الصحٌح؟ 

 

 

 



 
Its: Quality Assurance Department 
ضمان الجودة  قسم : هو   

نجمع البٌانات حول البرامج •

 والخدمات 

 نحلل البٌانات •

نحدد المشكالت ونقاط •

 الضعف

نضع التوصٌات ونقاط •

 التحسٌن والتطوٌر

 نتابع تطبٌق الحلول •

 نقٌم فعالٌة الحلول •

• Collect data about 
programs and services 

• Analyze data  

• Identify problems and 
weaknesses 

• Suggest solutions and 
improvements  

• Follow-up implementing 
solutions 

• Evaluate effectiveness.  



Do we need Quality in 
Education, Why ? 

Yes, we need Quality in Education.  
• Quality is the core of the 

production process (Teaching and 
Learning process) 

• Quality is an international 
concept 

• Many Higher Education 
Institutions over the world 
succeed in applying quality 

• Quality is the main point in the 
assessment process of any Higher 
Education Institution.  

• Quality is a total concept, it 
evaluates all the process and 
services in the institution.  

 

 نعم، نحتاج للجودة فً التعلٌم 

عملٌة ) مرتبطة بعملٌة االنتاجالجودة ألن •
 .  (التعلٌم والتعلم

 .أصبح نظام عالمًالجودة نظام ألن •
نجاح تطبٌق نظام الجودة فً العدٌد من •

المؤسسات التعلٌمٌة سواء فً القطاع 
الحكومً أو القطاع الخاص فً معظم دول 

 .العالم 
الشامل للتعلٌم التقوٌم بارتباط نظام الجودة •

 .بالمؤسسات التعلٌمٌة 
حٌث ٌقٌم كافة ارتباط نظام الجودة بالشمولٌة •

 .  أنظمة وخدمات المؤسسة
 

 هل نحتاج للجودة فً التعلٌم ؟ ولماذا؟



What I will benefit from Applying 
quality in the college?   ماذا سأستفٌد من تطبٌق الجودة فً الكلٌة ؟ 

By Applying Quality:   
• The college is committed to provide 

an excellent, enjoyable and easy 
learning experience for students 

• The college is committed to provide 
multiple, modern and adequate 
resources for your learning. 

• The college is committed to provide 
the needed support (academic –
non academic) to make your 
learning experience easier.  

• The college is committed to involve 
you in the decision making process. 

• The college is committed to 
measure your satisfaction and 
consider your response to improve 
the services provided to you.  

• The national and international 
labor markets will be open to you.   
 

نظام الجودة ٌحقق لك تجربة تعلم ممتعة ومفٌدة 

 . وبجودة عالٌة

نظام الجودة ٌلزم الكلٌة بتوفٌر المصادر المتعددة 

 .والحدٌثة والكافٌة لتعلمك

نظام الجودة ٌلزم الكلٌة بتوفٌر الدعم األكادٌمً  

والدعم لألنشطة الطالبٌة والخدمات الصحٌة والعامة 

 .وغٌرها

نظام الجودة ٌلزم الكلٌة باشراك الطالب فً إتخاذ 

 .القرار والتعامل مع شكواك بجدٌة وشفافٌة

نظام الجودة ٌلزم الكلٌة باستطالع رضاؤك عن 

المقررات واألنشطة التعلٌمٌة والخدمات المقدمة لك  

 .والعمل على تحسٌنها لتلبً إحتٌاجاتك

نظام الجودة ٌفتح لك أبواب سوق العمل المحلٌة 

 والعالمٌة 



What areas are audited in the college?  

1.   The Deanship and the administration     
performance(plans, Risk management, students grievance, 
and health and safety…) 
2.   Students learning by coursework program (courses, 
teaching quality, academic integrity, students placement, 
and assessment methods…)  
3.   The staff research( Research performance, research 
ethics, Intellectual property, Professional development in 
research skills, research nexus…)  
4.   The services provided to the community to enhance the 
cooperation between you and the community (Relationship 
with Industry, employers, Professions, other education 
providers, and Alumni…)  
5.   The academic services provided to you to make your 
learning experience more easy, fun, and useful 
(Registration, Library, learning and teaching resources, and 
Academic advising…) 
6.  The Academic support service provided to you to make 
your academic life more easy, fun, and useful (Students 
profile, students satisfaction and climate, students 
behavior, career and employment services, students 
finance, accommodation, catering, and transportation, 
medical , social, and recreational servicers, and 
international students services…)  
7.  The staff services to provide staff with work 
environment to make them skillful, efficient, and have the 
willingness to help you. 
8.  The general services that make your lift easier in the 
college campus (public relations and marketing, 
communication, and facilities)  

 
 
 

 مالذي ٌتم تدقٌق جودته فً الكلٌة؟ 

الخطط االستراتٌجٌة وخطط )آداء إدارة وعمادة الكلٌة1.
العمل وادارة المخاطر واألزمات و شكاوى الطالب و 

 (  الصحة والسالمة فً حرم الكلٌة

المناهج، )تعلم الطالب عن طرٌق المقررات الدراسٌة 2.
وجودة التدرٌس، واألمانة العلمٌة، وتدرٌب الطالب، 

 ...(  وطرق التقٌٌم

آداء البحث )البحث العلمً ألعضاء هٌئة التدرٌس 3.
العلمً، وأخالقٌات البحث العلمً المطبقة، والملكٌة 

الفكرٌة، األنماء المهنً فً مجال البحث العلمً، وتطبٌق 
 ...(  نتائج البحوث العلمٌة فً المناهج

المقدمة للمجتمع لتعزٌز التعاون بٌنكم وبٌن هذا الخدمات 4.
التعاون بٌن الكلٌة وسوق العمل، والتعاون مع )المجتمع 

الهٌئات المهنٌة، والتعاون مع المؤسسات األكادٌمٌة 
 ....(  األخرى، وعالقة الكلٌة بخرٌجٌها

الخدمات االكادٌمٌة المقدمة لكم لجعل تجربة تعلمكم فً 5.
تسجٌل المقررات، . )الكلٌة أكثر سهولة ومتعة وفائدة

 ...(  والمكتبة، ومصادر التعلم،واإلرشاد األكادٌمً

الخدمات المساندة المقدمة لكم لجعل حٌاتكم الجامعٌة أكثر 6.
ملف الطالب وبٌاناته، رضا الطالب )سهولة وفائدة ومتعة 

عن بٌئة الدراسة، و سلوك الطالب،و مساعدة الطالب على 
التواصل مع سوق العمل، والدعم المالً للطالب، السكن 

والنقل والتغذٌة، والخدمات الصحٌة للطالب، وخدمات 
 ( الطالب الدولٌٌن، وخدمات الترفٌه للطالب

الخدمات المقدمة للموظفٌن لتوفٌر بٌئة تجعلهم أكثر 7.
 كفاءة وفاعلٌة فً تقدٌم الخدمات لكم 

الخدمات العامة التً تسهل حٌاتكم داخل الحرم 8.
 (العالقات العامة والتسوٌق والتواصل والمرافق )الجامعً



معنى أن تتخرج من كلٌة وما : س

 معتمدة أكادٌمٌا؟

إن حصول كلٌتك على اإلعتماد : ج

ٌكسبها ثقة المجتمع وٌجعل الشهادة 

الصادرة عنها محل تقدٌر من سوق 

العمل فالطالب الذٌن ٌتخرجون من 

جامعات مرموقة تحقق متطلبات 

الجودة تتوافر لهم فرص عمل أفضل 

من غٌرهم من خرٌجً المؤسسات 

غٌر المعتمدة سواء فً بلدهم أم 

.خارجها  

 مالنتٌجة النهائٌة لتحقٌق معاٌٌر الجودة فً الكلٌة؟ : س

 

 حصول الكلٌة على االعتماد األكادٌمً؟: ج

Q: What is the final result of applying 
quality in my college?  
 
A: The College will be accredited?  

Q: What Does that mean?  
 
A: It means that your college 
will gain the confidence of the 
community, and makes its 
graduates of appreciation of 
the labor market. Students 
who graduate from prestigious 
universities meet the quality 
requirements have better 
employment opportunities 
than other graduates of non-
accredited institutions, both in 
their own country and abroad 
 
 



What is Required from me to 
apply  

• Understanding and awareness 
of the importance of quality in 
all the college applications. 

• Practical application each in 
your study and performance 

• Contribute effectively to the 
questionnaires that serve 
quality assurance 

• Be aware of the regulations, 
and rules.  

• Contribute your ideas to 
improve the college 
performance through different 
channels like QA dep. And 
students council  

 المطلوب منً كطالب للمساهمة فً ا م
 تحقٌق الجودة فً الكلٌة؟

ووعً أهمٌة تطبٌق الجودة فً فهم •
 الكلٌة

التطبٌق العملً لمفهوم الجودة فً •
 آدائك وتحصٌلك الدراسً 

بفعالٌة فً االستبٌانات التً المساهمة •
تخدم عملٌة تقٌٌم آداء الكلٌة لعملها 

 وخدماتها بجودة عالٌة  

بالقوانٌن واألنظمة االلتزام •
قٌامك بواجباتك والتعلٌمات فً 

وومعرفتها والوعً بهاعند حصولك 
 على حقوقك

المساهمة باقتراحات لتطوٌر آداء •
العمل بالكلٌة بالتعاون مع أقسام 
 الكلٌة المختلفة والمجلس الطالبً

 

 



 هاذا يجب أى تعرف عي ًظام الدراسة بالكلية؟ 
: للوسيد هي الوعلوهات حول ًظام الدراسة بالكلية يوكٌكن زيارة الرابط التالي  

https://sur.cas.edu.om/ckfinder/userfiles/files/Academic-Regulations-arb.pdf 

 
مقرر دراسً، خطة دراسٌة، متطلبات ترخج، ساعات معتمدة، ساعات محولة، تحت ) المصطلحات 

 ......(  المالحظة، امتحان تحدي، متطلب سابق، مقرر بدٌل، مقرر مكافئ

 (  التخصص)قواعد القبول واالنتقال وتغٌٌر البرنامج األكادٌمً 

 ...(  أوقات التسجٌل، شروط التسجٌل)قواعد التسجٌل 
اسم المحاضر، الجدول، أهدافه ، الموضوعات الرئٌسٌة، أسالٌب ) المعلومات األساسٌة عن كل مقرر تسجله

 .....(  التدرٌس، مواعٌد االختبارات، نظام التقٌٌم
 

 .....(  س –غ ن  -ن  -ك  -ه  -د  -ج و -ب  -أ :   مامعنى التقدٌرا ت)نظام التقٌٌم والتقدٌرات 

 

مدة الدراسة ـ المقررات  –الحد األدنى للساعات  –الشروط ) برنامج الدبلوم 
 .....(   المحولة

أسباب عقد الفصل الصٌفً، أسس طرح ) الفصل الصٌفً 
 ....(  المقررات

 ...(  منح الدرجة العلمٌة، تقدٌرات التخرج ، مدرة الدراسة، الحاالت االستثنائٌة) قواعد التخرج 
 

https://sur.cas.edu.om/ckfinder/userfiles/files/Academic-Regulations-arb.pdf
https://sur.cas.edu.om/ckfinder/userfiles/files/Academic-Regulations-arb.pdf
https://sur.cas.edu.om/ckfinder/userfiles/files/Academic-Regulations-arb.pdf
https://sur.cas.edu.om/ckfinder/userfiles/files/Academic-Regulations-arb.pdf
https://sur.cas.edu.om/ckfinder/userfiles/files/Academic-Regulations-arb.pdf
https://sur.cas.edu.om/ckfinder/userfiles/files/Academic-Regulations-arb.pdf


 
What should you know about the Academic Regulations?  

For more details follow this link: 
https://sur.cas.edu.om/ckfinder/userfiles/files/Academic-Regulations-eng.pdf 

  

  Academic Terms: ( Academic course, Equivalent course, credit hours, degree 
plan, study plan, prerequisite……)  

Regulations of Admission, Students transfer, and 
change of academic program 

Regulations related to registration 

Essential information about the registered courses 
 

Academic Programs and Assessment regime 

 

Diploma Program  

Summer Semester 
Regulation for Graduation 

 

https://sur.cas.edu.om/ckfinder/userfiles/files/Academic-Regulations-eng.pdf
https://sur.cas.edu.om/ckfinder/userfiles/files/Academic-Regulations-eng.pdf
https://sur.cas.edu.om/ckfinder/userfiles/files/Academic-Regulations-eng.pdf
https://sur.cas.edu.om/ckfinder/userfiles/files/Academic-Regulations-eng.pdf
https://sur.cas.edu.om/ckfinder/userfiles/files/Academic-Regulations-eng.pdf
https://sur.cas.edu.om/ckfinder/userfiles/files/Academic-Regulations-eng.pdf


طالب متميز؟كون تكيف   

إن دورك هو أن تكون طالب متمٌز، ولتحقق ذلك ٌجب علٌك أن تدفع جمٌع األطراف لٌساعدوك على 
 :  تحقٌقه

إقرأ دلٌل الطالب وتعرف على نظام الدراسة وحقوقك وواجباتك، حتى وان كنت فً عامك 1)
 .الدراسً األخٌر

 .تعرف على رسالة الكلٌة وأهدافها وخططها المستقبلٌة وشارك برأٌك فً التغٌٌر2)

تابع ما ٌحدث فً كلٌتك من تطورات وتغٌٌرات وساهم بأفكارك فً التغٌٌروالذي سٌنعكس علٌك 3)
 .بالتأكٌد

إحرص على تمثٌلك بشكل سلٌم فً إتخاذ القرار بكلٌتك من خالل المجلس االستشاري الطالبً 4)
 .واللجان المختلفة 

إسأل أستاذ كل مقرر تسجله عن أهداف المقرر وطرٌقة التقٌٌم والمهارات المتوقع أن تكتسبها من 5)
 .خالل دراستك لهذا المقرر

وشارك بفاعلٌة وواجبات ومشارٌع فً الوقت المحدد على تأدٌة ما ٌسند إلٌك من أعمال إحرص 6)
 .المحاضراتقاعات فً المناقشات التً تطرح داخل 

فهً تنمً مهاراتك وتكسبك المزٌد شارك فً برامج وورش التدرٌب التً تنفذها الكلٌة للطالب 7)
 .المعلوماتمن 

 .شارك فً األنشطة الطالبٌة فهً لها دور كبٌر فً صقل مهاراتك وقدراتك8)

 

 



How to be a distinguished student? 

Your role is to be a distinguished student and to make other parties to help and 
support you to achieve this:  
1. Read the student guide, even if you are a senior student, and learn about the 

study system, your rights and your duties. 
2. Learn about the college's mission, goals and future plans and share your 

opinion on change. 
3. Follow what happens in your college, and contribute your thoughts and bright 

ideas to change, which will certainly reflect on you. 
4. Make sure you are properly represented in the decision-making process of your 

college through the Student consultancy council and the various committees. 
5. Ask the Instructor for each course you register about the course objectives, the 

assessment method, and the skills you are expected to gain from the course. 
6. Be sure to perform the tasks assigned to you and the projects on time and 

actively participated in the discussions that are presented in the lecture halls. 
7. Participate in the programs and training workshops implemented by the 

college for students, it develops your skills and earns more information. 
8. Participate in student activities, since they have a great role in refining your 

skills and abilities. 
 

 



 :  الرؤٌة

كسب االعتراف بها وطنٌا كمركز للعلوم كلٌات العلوم التطبٌقٌة إلى تطمح 
التطبٌقٌة بالسلطنة، عبر توفٌر حلول عملٌة وإبداعٌة لالحتٌاجات المحلٌة 

 .والوطنٌة دائمة التغٌر

 الرسالة

الحتٌاجات سوق العمل،  تستجٌبرسالة الكلٌات هً توفٌر برامج ذات جودة عالٌة 
وتهٌئ مخرجاتها للتوظٌف بما ٌخدم الخطط التنموٌة الوطنٌة وٌسهم فً تحقٌق التنمٌة 

 .المستدامة

 

 

 

 

 

 المهنٌة

 الشفافٌة 

 الوالء

 اإلبداع

 

التوجه 

 الخدمً

 
 الشراكة

ٌهدف قطاع التعلٌم 

العالً إلى انتاج 

مخرجات ذات جودة 

عالٌة ترفد متطلبات 

التنمٌة المستدامة 

بالسلطنة وتتشبع 

األساسٌة :بالقٌم 

تٌةاآل  

 الرسالة والرؤية والقيم لكليات العلوم الطبيقية  



 

 

Vision 

CAS aspires to gain national recognition as an applied sciences hub, 
providing practical and innovative solutions for the ever-changing 
local and national needs.   

 The Mission of the CAS is the provision of targeted programs 
that produce graduates responsive to the changing needs of 
the labour market, supportive to the national plans by 
contributing to the achievement of sustainable development. 

 

 

 

 

 

Professi
onalism 

Transp
arency 

Loyalty 

 
Recogniti

on of 
Creativity 

 

Service 
orientat

ion Partne
rship 

Vision, Mission and Values of Colleges of Applied Sciences 

In its overall 
performance 
CAS is 
committed to 
the following 
core values:  
 



 مخطط الخطة االستراتٌجٌة لكلٌات العلوم التطبٌقٌة

2015 - 2019   

تعزٌز : 6الهدف اإلستراتٌجً  
 هوٌة الخرٌجٌن

غرس     6.1
الهوٌة الوطنٌة 

واالعتزاز 
.بالوطن  

غرس     6.2
احساس الوالء 

المؤسسً 
والوطنً والقٌم 

.اإلنسانٌة  

6.3     
تعزٌز 

أخالقٌات 
.العمل  

الهدف اإلستراتٌجً  5: تحسٌن 
العالقة مع قطاعً المجتمع 

 المدنً والصناعة

تحسٌن     5.1
العالقة مع 
قطاع العمل 

.والصناعة  

5.2    
تحسٌن 

العالقة مع 
. المجتمع  

5.3   
تحسٌن 
عالقات 

الشراكة مع 
مؤسسات 

التعلٌم العالً 
. األخرى  

:  4الهدف اإلستراتٌجً  
تحسٌن معدالت جذب الطالب 

 واستبقائهم

4.2    
تعزٌز 
العالمة 
التجارٌة 

.الكلٌات  

4.3    
تحسٌن 
معدالت 
توظٌف 
.الخرٌجٌن  

4.4    
تحسٌن 
خدمات 
الدعم 
.الطالبً  

4.1    
جذب 

الطالب 
.األكفاء  

:  3الهدف اإلستراتٌجً 
تحقٌق الجودة فً عملٌة 

 التعلٌم والتعلم

3.2    
تطوٌر 

طرق تقٌٌم 
.فعالة  

3.1    
تطوٌر 

برامج ذات 
جودة عالٌة 
وتنفٌذها 

والمحافظة 
.علٌها  

3.3    
ضمان 
جودة 

أعضاء 
الهٌئة 
.األكادٌمٌة  

رفع     3.4
روح 

أعضاء 
الهٌئة 

األكادٌمٌة 
المعنوٌة، 
ومعدالت 

. استبقائهم  
3.5    

الحصول على 
االعتماد 
.البرامجً  3.6 

تحقٌق 
المعاٌٌر 

 .  الدولٌة

الهدف اإلستراتٌجً 2:  
تأمٌن مصادر التموٌل 

 الدائمٌة

2.2    
زٌادة 
كفاءة 
نظام 
إدارة 
الخدما
ت 

والمرا
فق 

بالكلٌات
. 

2.1    
تنوٌع 

مصادر 
.التموٌل  

الهدف اإلستراتٌجً 
تحسٌن كفاءة : 1

نظام الحوكمة 
 واإلدارة

1.1     
توافق 
أنظمة 

كمة والح
واإلدارة 

مع 
الرسالة 
والرؤٌة 

.والقٌم  
1.2     

تطوٌر 
السٌاسات 
واإلجراءا

ت 
وتطبٌقها 
ومراجع

 تها
 

 

1.3    
تطبٌق 
سٌاسة 
فعالة 

لتطوٌر 
الموارد 
.  البشرٌة

            
            

       

1.4    
تحسٌن 
استخدام 
مرافق 

الكلٌة،  
وبناها 

.حتٌةالت  



CAS Strategic PlanMap   2015 - 2019 
SG1: Enhance 

Governance and 
Management 
Effectiveness 

Align the 
structures 
with the 
mission, 

vision and 
values 

Develo
p, 

imple
ment 
and 

review 
policie
s and 

proced
ures 

Implement 
an effective 
human 
resources 
developmen
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